
دعاء كمیل عبد الحي آل قمبر
األدعیةمنملة٠لھمعروفحسینيوخطیبروحانيقمبرآلالحيعبدكمیلإن

المشھورة، والتي یبحث عنھا الكثیر من محبي ھذا الشیخ المرموق، وفیما یلي جملة من
األدعیة لھذا الشیخ:

تك الَّتي قھرت بھا كلَّ شيء، وخضع اللّـھمَّ إّني أَسأَلك برحمتك الَّتي وسعت كلَّ شيء، وبقوَّ
تك الَّتي ال یقوم لھا كلُّ شيء، وذلَّ لھا كلُّ شيء، وبجبروتك الَّتي غلبت بھا كلَّ شيء، وبعزَّ
لھا شيء، وبعظمتك الَّتي مألت كلَّ شيء، وبسلطانك الَّذي عال كلَّ شيء، وبوجھك الباقي
بعد فناء كلِّ شيء، وبأَسماِئك الَّتي مألت أركان كلِّ شيء، وبعلمك الَّذي أحاط بكلِّ شيء،
لین ویا آخر اآلخرین. ل اْالوَّ وس، یا أوَّ وبنور وجھك الَّذي أضاء لھ كلُّ شيء، یا نور یا قدُّ

نوب الَّتي تنزل النِّقم، اللّھمَّ نوب الَّتي تھتك العصم، اللّـھمَّ اغفـر لي الذُّ اللّھمَّ اغفر لي الذُّ
عاء، اللّـھمَّ اغفر نوب الَّتي تحبس الدُّ نوب الَّتي تغیِّـر النِّعم، اللّـھمَّ اغفر لي الذُّ اغفر لي الذُّ

نوب الَّتي تنزل البالء، اللّھمَّ اغفر لي كلَّ ذنب أذنبتھ، وكلَّ خطیَئة أخطأتھا، اللّھمَّ اّني لي الذُّ
ب الیك بذكرك، واستشفع بك إلى نفسك، وأَسأَلك بجودك أن تدنیني من قربك، وأن اتقرَّ

توزعني شكرك، وأن تلھمني ذكرك.

اللّھمَّ إّني أَسأَلك سؤال خاضع متذلِّل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضیا
ت فاقتھ، وأنزل بك عند قانعا وفي جمیع اْالحوال متواضعا، اللّھمَّ وأَسأَلك سؤال من اشتدَّ
الشَّداِئد حاجتھ، وعظم فیما عندك رغبتھ، اللّـھمَّ عظم سلطانك وعال مكانك وخفي مكرك

وظھر أمرك وغلب قھرك وجرت قدرتك وال یمكن الفرار من حكومتك، اللّھمَّ ال أجد
ال غیرك ال الـھ لذنوبي غافرا، وال لقباِئحي ساترا، وال لشيء من عملي القبیح بالحسن مبدِّ
ْأت بجھلي وسكنت إلى قدیم ذكرك لي ومنِّك إالّ انت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي، وتجرَّ

. عليَّ

اللّھمَّ موالي كم من قبیح سترتھ وكم من فادح من البالء أقلتھ وكم من عثار وقیتھ، وكم من
مكروه دفعتھ، وكم من ثناء جمیل لست أھال لھ نشرتھ، اللّھمَّ عظم بالئي أافرط بي سوء
حالي، وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغاللي وحبسني عن نفعي بعد أملي، وخدعتني

تك أن ال یحجب عنك دعائي نیا بغرورھا، ونفسي بجنایتھا  ومطالي یا سیِّدي فأَسأَلك بعزَّ الدُّ
لعت علیھ من سّرى، وال تعاجلني بالعقوبة سوء عملي وفعالي، وال تفضحني بخفي ما اطَّ

على ما عملتھ في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفریطي وجھالتي وكثرة شھواتي
وغفلتي.

تك لي في كلِّ اْالحوال  رؤوفا وعلي في جمیع اْالمور عطوفا إلـھي ورّبي وكن اللّھمَّ بعزَّ
من لي غیرك أَسأَلھ كشف ضّري والنَّظر في امري، إلھي وموالي أجریت علي حكما



ني بما أھوى وأسعده على اتَّبعت فیھ ھوى نفسي ولم أحترس فیھ من تزیین عدّوي، فغرَّ
ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك، وخالفت بعض أوامرك فلك

ة لي فیما جرى عليَّ فیھ قضاُؤك وألزمني حكمك الحمد علي في جمیع ذلك وال حجَّ
وبالُؤك، وقد أتیتك یا إلـھي بعد تقصیري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا

ھ إلیھ مستقیال مستغفرا منیبا مقّرا مذعنا معترفا ال أجد مفّرا مّما كان مّني وال مفزعا أتوجَّ
في أمري غیر قبولك عذري وإدخالك اّیاي في سعة من رحمتك.

ني من شدِّ وثاقي، یا ربِّ ارحم ضعف بدني ة ضّري وفكَّ اللّـھمَّ  فاقبل عذري وارحم شدَّ
ورقَّة جلدي ودقَّة عظمي، یا من بدأَ خلقي وذكري وتربیتي وبّرى وتغذیتي ھبني البـتداء
ك بي یا ؛لـھي وسیِّدي ورّبي، أتراك معذبي بنارك بعد توحیدك وبعد ما كرمك وسالف برِّ

انطوى علیھ قلبي من معرفتك ولھج بھ لساني من ذكرك، واعتقده ضمیري من حبِّك، وبعد
یتھ او صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبیَّتك، ھیھات انت اكرم من ان تضیِّع من ربَّ

د من اویتھ او تسلِّم الى البالء من كفیتھ ورحمتھ، ولیت د) من ادنیتھ او تشرِّ تبعد (تبعِّ
ت لعظمتك ساجدة، وعلى السن شعرى یا سیِّدي والـھي وموالي اتسلِّط الّنار على وجوه خرَّ

نطقت بتوحیدك صادقة، وبشكرك مادحة، وعلى قلوب اعترفت بالھیَّتك محقِّقة، وعلى
ضماِئر حوت من العلم بك حّتى صارت خاشعة، وعلى جوارح سعت الى اوطان تعبُّدك
نُّ بك وال اخبرنا بفضلك عنك یا كریم یا طاِئعة واشارت باستغفارك مذعنة، ما ھكذا الظَّ

. ربِّ

نیا وعقوباتھا وما یجري فیھا من المكاره على وأنت تعلم ضعفي عن قلیل من بالء الدُّ
تھ فكیف احتمالي لبالء اھلھا، على انَّ ذلك بالء ومكروه قلیل مكثھ، یسیر بقاُؤه، قصیر مدَّ
تھ ویدوم مقامھ وال یخفَّف عن اھلھ اآلخرة وجلیل  وقوع المكاره فیھا وھو بالء تطول مدَّ

مـاوات واْالرض یا الِنَّھ ال یكون إالّ عن غضبك وانتقامك وسخطك، وھذا ما ال تقوم لھ السَّ
لیـل الحقیـر المسكیـن المستكین، یا الھي ورّبي عیـف الـذَّ سیِّدي فكیف لي  وانا عبدك الضَّ

تھ، ام وسیِّدي وموالي الِيِّ اْالمور الیك اشكو ولما منھا اضجُّ وابكي الِلیم العذاب وشدَّ
تھ، فلِئن صیَّرتنى للعقوبات مع اعداِئك وجمعت بیني وبین اھل بالِئك لطول البالء ومدَّ

قت بیني وبین احّباِئك واولیاِئك، فھبني یا الـھى وسیِّدي وموالي ورّبي صبرت على وفرَّ
عذابك فكیف اصبر على فراقك، وھبني (یا الـھي) صبرت على حرِّ نارك فكیف اصبر عن

تك. النَّظر الى كرامتك ام كیف اسكن في الّنار ورجائي عفوك فبعزَّ
نَّ الیك بین اھلھا ضجیج االملین یا سیِّدى وموالي اقسم صادقا لِئن تركتني ناطقا الِضجَّ

والصرخنَّ الیك صراخ المستصرخین، والبكینَّ علیك بكاء الفاقدین، والَنادینَّك این كنت یا
وليَّ المْؤمنین، یا غایة آمال العارفین، یا غیاث المستغیثین، یا حبیب قلوب الّصادقین، ویا
الھ العالمین، افتراك سبحانك یا الھى وبحمدك تسمع فیھا صوت عبد مسلم سجن (یسجن)



فیھا بمخالفتھ، وذاق طعم عذابھا بمعصیتھ وحبس بین اطباقھا بجرمھ وجریرتھ وھو یضجُّ
ل الیك بربوبیَّتك، یا الیك ضجیج مَؤمِّل لرحمتك، وینادیك بلسان اھل توحیدك، ویتوسَّ

موالي فكیف یبقى في العذاب وھو یرجو ما سلف من حلمك، ام كیف تْؤلمھ الّنار وھو
یأْمل فضلك ورحمتك ام كیف یحرقھ لھیبھا وانت تسمع صوتھ وترى مكانھ ام كیف یشتمل

علیھ زفیرھا وانت تعلم ضعفھ، ام كیف یتقلقل بین اطباقھا وانت تعلم صدقھ، ام كیف
تزجره زبانیتھا وھو ینادیك یا ربَّھ، ام كیف یرجو فضلك في عتقھ منھا فتتركھ فیھا.

دین من ن بك وال المعروف من فضلك وال مشبھ لما عاملت بھ الموحِّ ھیھات ما ذلك الظَّ
ك واحسانك، فبالیقین اقطع لوال ما حكمت بھ من تعذیب جاحدیك، وقضیت بھ من اخالد برِّ

ست معاندیك لجعلت الّنار كلَّھا بردا وسالما وما كانت الِحد فیھا مقّرا وال مقاما لكنَّك تقدَّ
اسماُؤك اقسمت ان تمالھا من الكافرین من الجنَّة والّناس اجمعین، وان تخلِّد فیھا المعاندین

ما افمن كان مْؤمنا كمن كان فاسقا ال لت باالًنعام متكرِّ وانت جلَّ ثناُؤك قلت مبتدئا، وتطوَّ
رتھا، وبالقضیَّة الَّتي حتمتھا وحكمتھا وغلبت یستوون، الھى وسیِّدى فأَسأَلك بالقدرة الَّتى قدَّ

من علیھ اجریتھا ان تھب لى فى ھذه اللَّیلة وفي ھذه الّساعة كلَّ جرم اجرمتھ، وكلَّ ذنب
اذنبتھ، وكلَّ قبیح اسررتھ، وكلَّ جھل عملتھ، كتمتھ او اعلنتھ اخفیتھ او اظھرتھ، وكلَّ سیَِّئة

لتھم بحفظ ما یكون مّني وجعلتھم شھودا عليَّ مع امرت باثباتھا الكرام الكاتبین الَّذین وكَّ
قیب عليَّ من وراِئھم، والّشاھد لما خفي عنھم، وبرحمتك اخفیتھ، جوارحي، وكنت انت الرَّ
لتھ او برٍّ نشرتھ  او وبفضلك سترتھ، وان توفِّر حّظي من كلِّ خیر انزلتھ  او احسان فضَّ

. رزق بسطتھ  او ذنب تغفره او خطأ تستره، یا ربِّ یا ربِّ یا ربِّ

یا الھي وسیِّدي وموالي ومالك رّقى، یا من بیده ناصیتى یا علیما بضّرى ومسكنتى، یا
خبیرا بفقرى وفاقتى یا ربِّ یا ربِّ یا ربِّ أَسأَلك بحقِّك وقدسك واعظم صفاتك واسماِئك ان
تجعل اوقاتي من اللَّیل والنَّھار بذكرك معمورة، وبخدمتك موصولة، واعمالى عندك مقبولة

حّتى تكون اعمالي واورادى  كلُّھا وردا واحدا وحالى فى خدمتك سرمدا، یا سیِّدي یا من
، قوِّ على خدمتك جوارحى لي یا من الیھ شكوت احوالي یا ربِّ یا ربِّ یا ربِّ علیھ معوَّ
وام في اْالتِّصال بخدمتك، واشدد على العزیمة جوانحي وھب لي الجدَّ في خشیتك، والدَّ

حّتى اسرح الیك في میادین الّسابقین واسرع الیك في البارزین واشتاق الى قربك في
المشتاقین وادنو منك دنوَّ اْلمخلصین، واخافك مخافة الموقنین، واجتمع فى جوارك مع

المْؤمنین.

اللّھمَّ ومن ارادني بسوء فارده ومن كادني فكده، واجعلني من احسن عبیدك نصیبا عندك،
ھم زلفة لدیك، فانَّھ ال ینال ذلك إالّ بفضلك، وجد لي بجودك واقربھم منزلة منك، واخصِّ
واعطف عليَّ بمجدك واحفظني برحمتك، واجعل لسانى بذكرك لھجا وقلبي بحبِّك متیَّما



ومنَّ عليَّ بحسن اجابتك، واقلني عثرتي واغفر زلَّتي، فانَّك قضیت على عبادك بعبادتك،
وامرتھم بدعاِئك، وضمنت لھم اْالجابة، فالیك یا ربِّ نصبت وجھي والیك یا ربِّ مددت
تك استجب لي دعائي وبلِّغني مناي وال تقطع من فضلك رجائي، واكفني شرَّ یدي، فبعزَّ
عاء فانَّك فّعال لما ضا اغفر لمن ال یملك إالّ الدُّ الجنِّ واْالنس من اعدائي، یا سریع الرِّ

جاء وسالحھ تشاء، یا من اسمھ دواء وذكره شفاء وطاعتھ غنى، ارحم من رْأس مالھ الرَّ
لم، یا عالما ال یعلَّم، صلِّ البكاء، یا سابـغ النِّعم، یا دافع النِّقم، یا نور المستوحشین في الظُّ
ة المیامین من د وافعل بي ما انت اھلھ وصلَّى هللا على رسولھ واْالِئمَّ د وآل محمَّ على محمَّ

آلھ  وسلَّم تسلیما كثیرا .


